? 40 Tijdschrift voor Onderwijsresearch 1 (1975), nr. 1. Leerlingen uit verschillende sociale milieus hebben geen gelijke kansen H.K. Groen Vakgroep Onderwijskunde, T.H. Twente en Subfaculteit Psychologie, R.U. Groningen In zijn dissertatie Milieu, school en beroep stelt Peschar dat het regressie-effect, veroor-zaakt door matching van leerlingen uit verschillende subpopulaties geen belangrijkeinvloed lijkt uit te oefenen op de resultaten, met name de verschillen in school- enberoepskeuze (Peschar, 1975, blz. 50). De Groot en Van Peet menen dat deze opvattingop zijn minst enige nuancering behoeft. In hun reactie proberen ze aan te tonen dat deresultaten van Peschar voor een belangrijk deel — zo niet geheel — verklaard kunnenworden door regressie-effecten, voortvloeiende uit de niet perfecte betrouwbaarheid envaliditeit van de GALO scores (De Groot en Van Peet, 1975). Er doet zich hier een uit wetenschappelijk

oogpunt interessant verschijnsel voor: uitkom-sten van onderzoek van onderwijs met onmiskenbare onderwijspolitieke aspecten wordenaangevochten met een rivaliserende hypothese. De Groot en Van Peet benadrukken vooral de plausibiliteit van hun rivaliserende hypothe-se. Plausibiliteit van een rivaliserende hypothese, is weliswaar een noodzakelijke, maar noggeen voldoende voorwaarde om conclusies gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoekte herzien. De Groot en Van Peet concluderen namelijk dat de invloed van sociaal milieuop school- en beroepskeuze niet uit de gegevens van Peschar geconcludeerd kan worden. Hieronder zal getracht worden de invloed van het regressie-effect vanwege de niet-perfectebetrouwbaarheid van de GALO op de afhankelijke variabelen met name de school- enberoepskeuze te kwantificeren. Een systematisch verschil vanwege de imperfecte begrips-validiteit wordt hier buiten

beschouwing gelaten.' Volgen we De Groot en Van Peet, dan is de invloed van het regressie-effect vanwege hetfeit dat twee leerlingen gematcht worden uit twee verschillende subpopulaties (respectie-velijk hoog en laag sociaal milieu): (1 - Txx) (Xh - Xl) = 2.6 GALO-IQ punten onder de veronderstelling dat debetrouwbaarheid van de GALO op .80 geschat kan \Vorden. 1. Perfecte begripsvaliditeit is eerder een wetenschappelijk ideaal dan een conditio sine qua non, zoalsbijv. interne validiteit. Bovendien is het moeilijk betrouwbaarheid van begripsvaliditeit te onderschei-den, althans bij de wijze waarop deze begrippen bij De Groot en Van Peet worden uitgewerkt. Zo lijktbijvoorbeeld 'de ware score' in het domain sampling model veel op de 'score zoals bedoeld' op grondwaarvan De Groot en Van Peet willen corrigeren. De afgeleide formules voor het verwachte effect zijnnagenoeg identiek. De correctie voor imperfecte

begripsvaliditeit zou dan een doublure zijn voor decorrectie voor imperfecte betrouwbaarheid.

? Groen 41 Wat is nu de invloed van een systematisch verschil van 3 GALO-IQ punten op bijvoor-beeld de school- en beroepskeuze? Alleen een antwoord op deze vraag stelt ons in staat te beoordelen in hoeverre deconclusies van Peschar 'herzien' zouden moeten worden. Als we aannemen dat de schaaltjes voor school- en beroepskeuze van eenzelfde meetni-veau zijn als de GALO-IQ dan is het mogelijk de product-moment correlatie tussenGALO en school- en beroepskeuze te schatten.^ In het betoog van De Groot en Van Peet wordt eveneens een positief verband gesugge-reerd tussen GALO en school en beroepskeuze. Immers juist doordat er 'gematst' i.p.v.gematcht werd, kan een deel - zo niet het geheel - van de gevonden verschillen in schoolen beroepskeuze verdisconteerd worden door het systematische verschil in GALO-IQ van'Je gematchte paren. Hier schatten we de correlatie tussen GALO en school- en

beroeps-keuze in de orde van grootte van .60. Een correlatie van .60 lijkt een overschatting, maaris toch conservatief; bij een. lagere correlatie tussen GALO en school- en beroepskeuze zouhet verschil veroorzaakt door regressie een kleiner verschil op de afhankelijke variabelenteweeg brengen. Het verband tussen GALO en school- en beroepskeuze is nu met de volgende regressievergelijking gegeven: Voor de schoolkeuze is een gemiddelde van 4.8 en een standaarddeviatie van 1.05gevonden; het gemiddelde en de standaarddeviatie van de GALO zijn respectievelijk 101.4en 14.6 (Peschar, 1975, blz. 46). Wat betekent nu een verschil van 3 GALO IQ punten op de schoolkeuze? We nemen tweeWaarden, achtereenvolgens 1.5 punt boven en 1.5 punt beneden het GALO gemiddelde: -Y- =r^y|L(3)= .13 (X+l.S) (X-l.5) Sx Op de schoolkeuzeschaal lopend van 2 (VGLO) tot 6 (HBS, gymnasium, of lyceum) vondPeschar een

verschil van 2.1 punt. Het systematische verschil door het optreden vanregressie verklaart 6% van het gevonden verschil tussen de gematchte paren op deschoolkeuze. Op dezelfde wijze is de invloed van het regressie-effect berekend op het bereikteopleidingsniveau, het beroepsniveau en de opleidingseis laatste beroep. Na al dit cijferwerk terug naar de rivaliserende hypothese van De Groot en Van Peet. De schattingen van de invloed van het regressie-effect op de afhankelijke variabelen tonen aan<lat regressie weliswaar een rol kan spelen, maar zeker niet een belangrijk deel van degevonden verschillen in school- en beroepskeuze tussen de gematchte groepen kan }? De schaaltjes vooi school- en beroepskeuze zijn op a priori basis geconstrueerd. Een ordinaal niveauIS zeker te verdedigen. De product-moment correlatie blijkt vrij robuust te zijn in geval van afwijkingen^an interval niveau.

? 42 Notities en Commentaren Tabel 1 Invloed regressie-effect uitgedrukt in percentage van het gevonden verschil bij vier afhanke-lijke variabelen. schaal-breedte verschil geschatte invloed regressie percentage vanhet gevondenverschil schoolkeuze 2-7 2.1 .13 6% bereiktopleidings-niveau 1-9 2.6 .18 7% beroeps-niveau 1-6 1.1 .13 11% opleidings-eis laatsteberoep 1-9 1.8 .11 11% verklaren. Deze schattingen stellen Peschar in het gelijk wat betreft zijn opvatting dat hetregressie-effect geen belangrijke invloed uitoefent. Zijn slotconclusie: 'We kunnen nureeds constateren dat er geen sprake is van gelijke kansen in school en beroepskeuze voorkinderen uit verschillende sociale milieus' hoeft zeker niet herzien te worden. In vervolgonderzoek zou rekening gehouden kunnen worden met regressie-effecten. Menzou in plaats van te matchen op geobserveerde scores kunnen matchen op gecorrigeerdescores. De werkwijze met

gematchte steekproeven zou een belangrijk evaluatie-instrument kun-nen zijn, bijvoorbeeld bij middenschool experimenten. In verband met school- en beroepskeuze kan opgemerkt worden, dat bij de toekomstigemiddenschool het tijdstip van studie en beroepskeuze zal worden uitgesteld tot hetzestiende jaar om bijvoorbeeld achterstanden, veroorzaakt door milieu-gebondenheid tekunnen verminderen. De resultaten van een gematchte steekproef bijvoorbeeld vijf jaar nainvoering van dit schooltype zou in vergelijking met Peschar's resultaten een belangrijkevaluatiegegeven kunnen zijn. Literatuur Groot, A.D. de; Peet, A.A.J. van: Enkele kanttekeningen bij het proefschrift van J.L. Peschar: Milieu, school en beroep. Tii'dschrift voor Onderwijsresearch, 1975, 1.Peschar, J.L.: Milieu, school en beroep, Groningen: Tjeenk Willink, 1975.

